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Cíl práce: 

[dle SIS - zkráceno]: Bakalářská práce se bude věnovat problematice informační gramotnosti 

seniorů a programům zajišťujícím její rozvoj.  

 

Hodnocení práce: 

Práce poměrně pečlivě zpracovává zadané téma strategií a programů pro vzdělávání seniorů 

v oblasti digitálních (popř. informačních) kompetencí. Zejména analýza strategií v obou 

zemích je velmi zdařilá. Vysoce hodnotím tabulky, které autorka vždy vytvořila pro větší 

přehlednost porovnávaných skutečností. Bohužel jsem v práci nenašla vysvětlení, jak autorka 

vybírala další vzdělávací programy pro seniory. Je možné, že se orientovala pouze na některý 

segment a nebylo cílem udělat celistvější přehled. Vysvětlení k tomuto však v práci 

postrádám. 

V části věnované ČR dle mého názoru zcela chybí zhodnocení programů, které jsou 

organizovány seniorskými kluby, kterých je v ČR velmi mnoho a jsou aktivní i v menších 

městech. Zřizovány jsou buď městy či městskými částmi nebo nadacemi, kulturními 

zařízeními, ústavy sociální péče a dalšími subjekty a jejich aktivita je na poli digitálního 

vzdělávání poměrně bohatá. Z práce vyplývá, že nejširší nabídku kurzů (s. 50) a komplexních 

vzdělávacích programů pro seniory v ČR zřejmě nabízejí vysoké školy. Toto tvrzení se mi 

nezdá příliš relevantní, je výsledkem právě absence rešerše v oblasti seniorských klubů. 

Ovšem osobně jako oponentka nemám nyní v ruce žádnou přesvědčivou analýzu stavu, pouze 

letmou rešerši ve volných zdrojích v síti internet. 

 

Práce vykazuje řadu nepřesností: 

- s. 8 – úvod – nelze formulovat „vzdělávání informační a digitální gramotnosti“ – gramotnost 

je souhrn kompetencí, dovedností, znalostí a postojů v konkrétní oblasti; vzdělávání se pak 

soustředí na rozvoj a kultivaci jednotlivých dovedností a dalších aspektů, které mohou vést 

k rozvoji celkové gramotnosti jedince;  

- s. 9 – druhý odstavec –zřejmě nevhodně zvolené závorky a chybějící výrazy – odstavec je 

nesrozumitelný 

- s. 9 – předposlední odstavec – nedostatečně vysvětlena citace „teoretické označení vzniklé 

míry involučních změn“ 

- s. 9 - poslední věta – nevhodná formulace „…které budu věkově ohraničovat…“ 

- s. 10 – odstavec gerontagogika – že by bylo možné podstatu disciplíny odvodit z názvu – je 

poměrně zkreslené vyjádření, samotné překlady „stařec a vedení“ dle mého názoru nic 

konkrétního nevysvětlují. 

- s. 13 – gramotnost psát – není jen „schopnost podepsat se“ … 

- obecně v textu pozor na zaměňování – „schopností, dovedností, znalostí, postojů, 

kompetencí a gramotnosti“ – každý z pojmů má v pedagogice význam a je důležité dané 

pojmy nechápat jen jako synonymní – např. s. 16 – mediální gramotnost – není jen „schopnost 

vyhledat…“ … nebo s. 26 – „základními digitálními schopnostmi“… 

 

Vyjadřování: 



- na mnoha místech se vyskytují různé překlepy, či nevhodné formulace vět: 

- s. 9 – v personalistické terminologie …,  

- s. 11 – poslední odstavec …. Z kterého vycházela 

- s. 23 – všechny tyto zařízení … 

- s. 23 – využívaní anglických názvů bez překladů někdy v českých větách působí dost rušivě 

– např.: financovány z daní a z příspěvků „National Insurance“ …, na s. 27 – Strategii UK… 

uveřejnilo Department … 

- s. 24 - …senioři se střední bez maturity … 

- s. 25 – „konkrétní činnosti představovali“ …, v programovém jazyku místo „v 

programovacím… 

- s. 26 – zaměstnanost či nezaměstnanost starších osob záleží na jejich osobních prioritách … 

- s. 29 – 70% transakcí s vládou probíhalo …. 

 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Možné bodové 

hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce poměrně pečlivě zpracovává zadané 

téma strategií a programů pro vzdělávání 

seniorů v oblasti digitálních (popř. 

informačních) kompetencí, bližší zdůvodnění 

– viz „Hodnocení práce“.  

25 bodů 

Přínos Práce přináší nové a zajímavé poznatky 

v této oblasti. 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

Zdrojů 

Studentka korektně cituje použité zdroje. 

Bohužel na s. 45 dle mého názoru chybí 

bližší určení zdrojů kurzů VŠ včetně 

akademického roku. 

18 bodů 

slohové zpracování Práce vykazuje řadu stylistických 

nepřesností – viz výše. 

8 bodů 

gramatika textu V práci se vyskytuje množství překlepů, na 

konci řádku se často objevují samostatně 

předložky „v, k“, výjimečně hrubky. 

2 body 

      

CELKEM   73 bodů 

 

 

 

I přes uvedené výtky a pochybení předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě 

s hodnocením „velmi dobře“. 

Pro obhajobu zdvořile žádám studentku, aby si připravila vysvětlení k výběru vzdělávacích 

programů seniorů v ČR. 

 

        PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 


